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sv.o@hansen.mail.dk

Ungdomsformand  
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Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund
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info@sommerlundgrill.dk                       

Sekretær    
Tina Vind Sørensen
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briannorgaard@gmail.com
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Formand
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KUPONTILBUD - VÆRDI 100,-

EGET SKADECENTER - RING PÅ TLF. 70 70 70 39

+

RESERVEDELE

3 ÅRS GARANTI

OP TIL

130%
PRISMATCH

TRUSTPILOT,  
GOOGLE, FACEBOOK

bilpleje

HER FINDER DU DIT LOKALE VÆRKSTED
Se åbningstider for alle vores afdelinger på autohusetfyn.dk/kontakt

Odense SØ:
Nyborgvej 427 

5220 Odense SØ
odense@autohusetfyn.dk

Langeskov:
Odensevej 35

5550 Langeskov
langeskov@autohusetfyn.dk

Hjallese:
Svendborgvej 84
5260 Odense S

hjallese@autohusetfyn.dk

Marslev:
Marslev Stationsvej 1

5290 Marslev
marslev@autohusetfyn.dk

Psst... Husk at du har ret til 
Psst... Husk at du har ret til frit værkstedsvalg – også 
frit værkstedsvalg – også ved forsikringsskader

ved forsikringsskader

Klip kuponerne ud og indlevér dem i en af Autohuset Fyns afdelinger for at få 100,- i rabat. Gælder t.o.m. 1. maj 2023

gratis 
serviceeftersyn til 

en værdi af 999,- 
Gælder ved 

forsikringsskader 
over 5.000,- 

VI ER DIT STORE, LOKALE VÆRKSTED!
Høj faglighed, lave priser og et serviceniveau i særklasse!

Normalpris 299,- Spar 100,-

Normalpris 999,- Spar 100,-

HJULSKIFT 199,-

Hos Autohuset Fyn har vi eget skadecenter i 
Odense med special-uddannede medarbej-
dere, og er altid klar til at hjælpe dig.

EL- OG HYBRID-
SERVICE fra 899,-

Inkl.:
 Gratis opfyldning af sprinklervæske 
 Visuel kontrol af bremser og undervogn
 Kontrol af bilens lys

 Hurtigt og billigt videre
 Rustudbedring og karrosseriskader
 Alt i forsikrings- og rudeskader
 Samarbejde med alle forsikringsselskaber
 Gratis lånebil med fri km
 Reparation af stenslag på rude kun kr. 299,- pr. stk.

 Serviceeftersyn med fabriksgaranti
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FORMANDEN HAR ORDET

Masser af nye spirer, på trods af efterår  
og vinteren venter lige om hjørnet

Torsdag, den 1. september rundede under-
tegnede endnu et skarpt hjørne, hvilket blev 
fejret i det flotteste vejr hjemme i haven i 
Pilelunden. Dejligt var det at se rigtig man-
ge gæster, der ville være med til at fejre 
dagen, sammen med fødselaren. Glæden 
for mig blev imidlertid ikke mindre, da 
DBUFyns formand, Bjarne Christensen, 
pludselig dukkede for at overrække DBUs 
Sølvnål, som en ekstra fødselsdagsgave. 
En ting, som helt klart kom bag på un-
dertegnede, men som også blev modtaget 
med glæde og stolthed. I den forbindelse 
skal lyde en stor tak til mine kollegaer i 
bestyrelsen, for indstillingen og til DBU 
for, at indstillingen blev honoreret. 

Ingen skal være i tvivl om, at mit arbejde 
i og for LIF er en stor glæde for mig, men 
den glæde bliver absolut ikke mindre, når 
det også bliver påskønnet som denne tors-
dag i september. Men det hører også helt 
klart med til glæden, at se LIF blomstre 
og se en masse nye spirer, i form af rigtig 
mange nye medlemmer og en meget stor 
medhjælperskare, som hjælper i dagligda-
gen, det være sig trænere, ledere, domme-
re og hjælpere til mange små og større op-
gaver. Uden denne hjælp, kan vi ikke dri-
ve en forening, som LIF. 

Netop en stor medhjælperskare, var og 
er af meget stor vigtighed, når vi ser til-
bage på det netop overståede Kræmmer-
marked og vores årligt Bierfest i Rolfhal-
len. Når det er sagt, så hersker der heller 
ingen tvivl om, vi gerne må være endnu 

flere til at løfte de mange opgaver. Det-
te prøver vi at få lavet en plan for, når vi 
i den kommende tid sætter fokus på net-
op dette emne på diverse dialogmøder her 
i vinterpausen.

Klubhusaktiviteten blomstrer

I godt og vel et år har vi haft den glæde, 
at have Dorthe og Bo ansat som værtspar i 
klubhuset. Et match, der kører rigtig godt, 
hvilket også betyder en betydelig øget ak-
tivitet i huset. Senest med tilbud om fæl-
lesspisning, for alle medlemmer og deres 
forældre, et tilbud, som er blevet taget rig-
tig godt imod, og som med garanti kom-
mer igen til foråret. Men også vores akti-
ve tager godt imod, muligheden for at ar-
rangere afdelingsspisninger, hvilket igen 
betyder vores dejlige faciliteter bliver ud-
nyttet langt bedre end længe set.

Med vores FARS-principper, Fællesskab, 
Anerkendelse, Respekt og Sammenhold, 
går dette rigtig godt i tråd med foran-
nævnte. Lige pt arbejdes der kraftigt på 
at få genetableret fremmødet fra før Co-
ronatiden, i vores FARS rum. Indtil vide-
re er der åbent hver mandag fra kl. 15.00-
17.00 i dette lokale, og alle medlemmer 
er yderst velkomne til at aflægge et be-
søg og hygge sig, samtidig med, der bli-
ver serveret boller, saftevand og, som no-
get nyt, også Pop Corn. Muligheden bliver 
ikke mindre af, at træningen for langt de 
fleste hold fortsætter på kunsten næsten 
op til jul og starter op igen lige efter nyt-

år. Men mere om dette på de enkelte afde-
lingers face book sider.

I forbindelse med den stigende klubhus-
aktivitet, er vi meget stolte over indkø-
bet af nye stole til den ”store” samlings-
stue. Dette kunne dog kun lade sig gø-
re, qua en stor støtte fra Sydbanks Fond 
på 100.000 kr., så herfra skal lyde en stor 
tak til Sydbank og ikke mindst Peter La-
debo for hjælpen. Håbet er nu, at vi inden 
længe kan supplere de nye stole med nog-
le nye borde, hvilket måske er tættere på, 
end vi havde turdet håbe på.

Parkeringssituationen ikke i orden, hel-
ler ikke omkring øget klubhusaktivitet

Jeg har tidligere, flere gange endda, været 
inde over vores kummerlige parkerings-
forhold. Et faktum, der heller ikke lige-
frem er befordrende for et øget klubliv, 
som jo også indebærer at vores medlem-
mer aktivt bruger vores omklædningsfa-
ciliteter endnu mere. For med parkering i 
skolegården og ved Snur Om, hjørnet mel-
lem Rønningevej, Staunsagergyden og 
Tværgyden, er det ikke alle der så kom-
mer i klubhuset. I den forbindelse vil jeg 
dog gerne, endnu engang, opfordre alle til 
at undlade at parkere ved Snur Om, da det 
skaber en masse farlige situationer, ikke 
mindst for vores børn, ligesom det heller 
ikke er optimalt for naboen og den øvrige 
trafik i området.

Men lige nu er situationen jo nok den, at 
der er lange udsigter til bedre parkerings-
forhold i området. Men håbet er lysegrønt, 
og vi håber og tror stadig på det måske 
lykkes. Kommunen viser nemlig klart 
sin velvilje overfor klubben, senest bevist 
ved, at vi har fået automatisk tænd og sluk 
for lyset i halvdelen om omklædnings-

rummene og resten af den nedre afdeling 
er lovet følger med i det kommende år.

Det rent sportslige, som blomstrer kraf-
tigt, ikke mindst via en større medlems-
fremgang, overlader jeg til de enkelte ud-
valgsformænd at komme ind på, men de 
har helt klart en masse at skrive om. Ellers 
vil jeg slutte dette indlæg med at takke for 
den del af året der er gået til alle i og om-
kring LIF, og ønske alle er rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår, hvor vi glæder os 
til at se jer alle igen, og gerne flere til ….

Sv.O. Hansen 
Formand

DBUFyns formand, Bjarne Christensen 
overrækkede DBUs Sølvnål.
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v/Thomas Kirk
Odensevej 1

 Tlf. 65 38 13 46

Odensevej 1 • 5550 Langeskov • tlf. 65 38 13 46
Skibhusvej 104 • tlf. 66 12 06 90

BØRSTENBINDERVEJ 5 · 5230 ODENSE M
TLF. 66 11 31 31

Industrivej 7 • 5550 Langeskov

info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

Tlf. 70 23 13 50

Tryk:
Deslers Grafisk Hus

Oplag: 2.800 stk. 

Bladudvalget vil gerne 
takke annoncørerne for 
den store velvilje,  
vi har mødt.

Deadline til næste  
nummer:
Ultimo April 2023

www.langeskovif.dk

L·I·F

Odensevej 44
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk
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MINDEORD

Mindeord over  
Jens Lund Pedersen

Mandag, den 17. oktober sov vores æres-
medlem Jens Lund Pedersen stille ind i en 
alder af 88 år. 

Jens blev i 2012 udnævnt til æresmedlem 
for sit store arbejde i klubben, hvor det 
i starten var fodbolden, der nød godt af 
hans store hjælp, og dette afstedkom, at 
han i 1982 blev tildelt LIFs Sølvnål. 

Siden blev det dog tennissen der blev 
hans hjertebarn og han var en af primus-
motorerne, da LIF i 1987 kunne indvie 
et nyt tennisanlæg med de tre baner, som 
stadig står flot på anlægget.

Udover rigtig mange kampe på tennisba-
nerne, blev det også til rigtig mange kam-
pe, og mål, på fodboldbanen for Jens. 
Om det så var på det ”gamle anlæg” på 
Røjrupvej eller på vores nuværende an-
læg, så kendte Jens vejen til modstander-
nes mål. 

En stor klubmand er ikke mere og vores 
tanker går til hans efterladte. Æret være 
Jens´ minde.
 
SvO

L·I·F
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SENIORFORMANDEN

2022 slutter til dels på samme måde som 
2021, nemlig med at herresenior-afdelin-
gens hold 1 slutter efteråret af med at ind-
fri deres ambitioner om at være en del af 
oprykningsspillet til Albaniserien i 2023. 

At den skal hedde Fynsserie efter sommer 
er der nok ikke mange der regner med, men 
det bliver spændende at følge, hvor godt 
vi kan spille med på de højere niveauer.  

Hold 2 i seniorafdelingen kunne godt have 
håbet på at have skrabet nogle flere point 
til sig i løbet af efteråret. Med flot spil til 
tider og resultater der bevidner om at man 
godt kunne byde puljens tophold op til 
dans, men det blev desværre ikke til den 
store pointhøst. 2023 byder forhåbentlig 
på flere point og så hedder den serie 3 ef-
ter sommer igen.

Et friskt pust er også kommet til senior/
ungdomsafdelingen i form af et U19 hold. 
Et U19 hold har der længe været tale om 
i klubben, men hvordan og hvorledes det 
skulle stables på benene har ikke været så 
lige til. 

Lucas Jørgensen og Lucas Thorhøj står på 
holdet som hovedaktører, men alle de un-
ge mennesker omkring U19-holdet fortje-
ner et stort skulderklap, både for selv at stå 
for sætte hold til kampene, men også for at 
have givet klubben denne ekstra dimensi-
on i form af endnu et ungdomshold med 
masser af humør. 

Pt. træner ca. halvdelen af spillerne fra 
U19-holdet med resten af seniortruppen 
hver tirsdag og torsdag og med lidt held 
kommer den resterende halvdel efter det 

i det nye år og kigger op på LIFs grøn-
ne baner til træning også i stedet for kun 
til kamp.

Træningen i herreseniorafdelingen fort-
sætter, som det næsten er blevet for vane i 
klubben, med minimum 25 spillere til hver 
træning, 2 trænere og verdens bedste hold-
leder der kommer op med friske forsynin-
ger undervejs i hver træning. Forholdene 
er som altid i top og de gode rammer læg-
ger nem vej for det gode humør. Det ses 
tydeligt hver gang der er mulighed for det. 

De gode resultater hjælper altid på humø-
ret, men når vi er tilmeldt 25 mand til en 
torsdagstræning og der er +30 mand der 
efterfølgende deltager til spisning hos Bo 
og Dorthe, vidner det ikke kun om at der 
serveres god mad, men om at der er nogle 
ting i truppen og i klubben der bare spiller.

Mange ting spiller i herreseniorafdelingen 
for tiden og med et hold 1 der har indfri-
et deres sportslige ambitioner og et hold 2 
der slutter året af med at vinde med resul-
tatet 1-2 i sæsonens måske vigtigste kamp, 
nemlig imod Ullerslev, så er det igen i år 
en seniortrup der går på en velfortjent vin-
terpause og vender stærkt tilbage i 2023.

Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46

Langeskov
Langeskov Centret 11 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

DIN foretrukne mægler når 
du skal have solgt

Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

solgtsolgtsolgt
Bestil et 

gratis Salgstjek

 - så ved du, hvad din 

bolig er værd

v/Tine Frøsner
Jernbanegade 20
5550 Langeskov

Tlf. 25 733 733 
www.salontinef.dk

Langeskov-Centret 21 • 5550 Langeskov • Tlf. 65 38 22 22
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Frederik P. Jensen
Seniorformand

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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Unik Teamtræning for alvor

www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25

• Unikke teamøvelser, som 
direkte kan overføres til 
dagligdagen.

• Direkte kobling mellem  
teori, øvelse og dagligdag.

• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”  
på én dag.

Search & Selection

Hvileholmsvej 14
5550 Langeskov

lykra.dk

TLF. 20 25 26 80

Autodeko
Storprint
Design
Folietekster
Banner
Dekoration
Solfilm
Skilte
Bådnavne
Bryllupshjerter

Lykke 

Vi sætterprikken over i et!

Jesper 

UNGDOMSFORMANDEN

En klub som vores er dybt afhængige af 
frivillige mennesker, der dedikerer no-
get af deres fritid til børn og unge, som 
på den måde får mulighed for at dyrke de-
res sport.

I LIF er vi velsignet med mange dygti-
ge frivillige - trænere, assistenter, koor-
dinatorer og forældre. Det er derfor at de 
grønne plæner fyldes med masser af un-
ge fodboldspillere uge efter uge. En kæm-
pe tak til alle jer, der gør det for klubben 
og de unge.

Klubben mangler dog dommere - vores al-
lestedsnærværende Jens Bager tager mas-
ser af kampe for klubbens hold, men hvis 
vi skal holde dampen oppe, er vi nødt til 

at få flere i gang med fløjten. Noget af det 
man hører, når unge mennesker ikke har 
lyst til at dømme kampe, er bekymringer 
omkring tilråb og nedsættende bemærk-
ninger. Jeg tror her, at vi alle skal kig-
ge indad og se, om vi måske kan begræn-
se vores tilråb og holdninger til kendelser 
på banen. Det kan måske få flere til at tur-
de tage fløjten i munden og på den måde 
hjælpe alle med at få afviklet vores sport.

Uden dommer - ingen kampe. Det er vir-
keligheden.

Jan Boye, 
Ungdomsformand
og frivillig

Langeskov · Industrivej 15
www.davidsen.as  ·  www.davidsenshop.dk
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AKTIVITETSUDVALGET

Efteråret er på sit højeste og hermed og-
så sæson for LIF’s største aktiviteter i ud-
valget nemlig vores Bierfest og Kræm-
mermarkedet, som borgerforeningen af-
holder.

Til kræmmermarkedet har LIF flere ak-
tiviteter, nemlig at skaffe hjælpere til de 
forskellige vagter på markedet herunder 
bl.a. køkken, bar og service. 

I år var det som sidste år en smule op 
ad bakke og skaffe frivillige til vagter-
ne hvilket der kan være f lere grunde til, 
men vi så samtidig at dem der meldte sig 
som frivillige var der mange nye ansig-
ter, og det giver troen på, at der er en ny 
generation frivillige på vej i klubben, og 
det ser lyst ud på den front.

En anden aktivitet er æbleskivesalg, og 
salg af vindruer i vores eget telt på mar-
kedet, og her var vores stand virkelig 
velbesøgt i år, og det ser ud til at der 
blev solgt en del f lere vindruer end sid-

ste år, hvilket giver et fint resultat til 
klubben. Hvis man ser samlet på marke-
det for LIF, så har det været et fint re-
sultat oven i købet lidt bedre end sidste 
år, og vi takker de frivillige mange gan-
ge for deres hjælp, og vi håber i er klar 
igen næste år.

Bierfesten blev i år afholdt den 15. ok-
tober i Rolfhallen, og der var små 500 
festglade og udklædte gæster i tophu-
mør. Festen blev som sidste år afholdt kl 
13.00 og vi kan mærke det for det første 
giver højere omsætning til festen, men 
også at folk bliver længere hvilket gør 
det til et godt tidspunkt.

Festen forløb i ro og orden og der var en 
del nye tiltag som anderledes pynt, nye 
drinks osv. på tapetet hvilket var med til 
at folk havde en god fest. Vi vil også her 
takke de mange frivillige som har hjul-
pet og lagt mange timer i arrangemen-
tet, det er ikke muligt uden jer at lave en 
sådan fest.

Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund

Det er meget vigtigt for en klub som LIF 
at man har disse aktiviteter, som kan dan-
ne et økonomisk grundlag for klubben, 
men der ligger også noget socialt i det 
at man afholder disse arrangementer, og 
vi skal forsætte i dette gode spor ved at la-
ve endnu flere aktiviteter i klubben, herun-
der vil vi gerne lave stævner, interne turne-
ringer osv, men vi har brug for endnu fle-
re frivillige til klubben og selv den mind-
ste hjælp er velkommen, alle kan bruges til 
noget i en klub som vores med så socialt et 
fællesskab som vi har.

Vores sociale fællesskab ses også i daglig-
dagen hvor vi efter godt og vel et års ar-
bejde sammen med vores værtspar i ca-
feteriaet har fået gang i en masse aktivi-
teter herunder fællesspisning og holdspis-
ninger, som er med til at gøre at den stem-
ning man husker fra de gode gamle dage i 

klubhuset er vendt tilbage, og vi vil gerne 
opfordre jer alle til at bakke op om vores 
klubhus og Cafeteria.

Til slut vil vi gerne opfordre jer alle til at 
kigge på jer selv og se om der ligger lidt 
frivillighed i jer som i kunne tænke jer at 
bidrage med til klubben, og derved blive 
en del af det fantastiske fællesskab vi har 
i klubben, det behøver ikke være det sto-
re, men alt er kærkommen, så send en mail 
på info@sommerlundgrill.dk eller giv et 
kald på 20749030 og lad os få en snak om 
hvad vi kan finde ud af sammen i fælles-
skabets ånd.

Foto fra Langeskov kræmmermarkeds 
facebookside

Foto fra Bierfest. LIF’s hjemmeside
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U10 DRENGE

Hver mandag og onsdag møder U10 afde-
lingens 25 glade fodboldbørn op til træ-
ning. Humøret er altid højt og sammen-
holdet er stort. Der er altid god opbakning 
til træning, kampe og stævner.

I denne sæson har vi spillet 5 mands fod-
bold på A, B og C niveau. Vores A-hold 
har prøvet kræfter med turneringskampe, 
hvilket er gået rigtig godt. Desuden har vi 
næsten hver weekend haft 2 hold afsted til 
B/C stævner.

Vi har i alt anvendt 12 spillere i vores A-
kampe. Dette er meget positivt, da vi ar-
bejder med at tilrettelægge grundlaget for 
8 mands fodbold, som vi skal spille, når 
holdet i næste sæson rykker op som U11.

Selvom det er fodbolden, der er i fokus, så 
er afdelingen også meget social. En gang 

om måneden har vi fællesspisning efter 
træning. Dette er noget som alle spiller-
ne nyder og opbakningen hertil er stor. 
2 gange i løbet af sæsonen har afdelin-
gen deltaget i Øens hold cup. Den sene-
ste gang deltog vi også med overnatning, 
hvilket var en stor succes, og noget som vi 
helt sikkert vil gentage.

Hele vinteren træner vi hver mandag og 
onsdag udendørs på vores dejlige kunst-
stofbane, desuden træner vi indendørs 
hver lørdag. Selvom vi har en stor afde-
ling, så er der altid plads til flere fodbold-
glade børn på holdet. Vi tilbyder masser 
af lærerig fodbold og et godt socialt fæl-
lesskab.

På vegne af trænerteamet
Daniel Esbjerg
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VVS
MARSLEV VVS ApS

Aut. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11
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Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S

Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! 
Vi byder på klassisk service, viden, et uovertruffet udvalg af de bedste varer – og ikke mindst:  

Viljen til at gi’ dig en god handel! 

Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! 

Vi gi’r dig Fyns bedste udvalg!

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60

6864_fodbold_april2016.indd   1 12-04-2016   15:22:09

Tlf. 40 97 57 65

Morten

Morten Abildtrup
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ai160136656527_Annonce.pdf   1   29-09-2020   10:02:45

Langeskov · Industrivej 15
www.davidsen.as  ·  www.davidsenshop.dk

Hold dig opdateret på de seneste nyheder, events og 
erhvervs- og foreningslivet i Kerteminde Kommune.
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Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060

www.lotusstoves.com

Lotus.indd   1 27-04-2016   11:18:27

                                 Specialist i hele bevægeapparatet 
                                Kiropraktisk 

 
                                                    Tlf: 4216 3408, www.klinik-langeskov.dk 
  

 

LANGESKOVLANGESKOV

Tlf. 22 86 53 35

VI TROR PÅ  
NÆRVÆR

Vores rådgivning 
dækker mange af de 
udfordringer, du jævnligt 
møder i din virksomhed. 

Kontakt Jan Hedegaard 
på tlf. 29 67 64 92 eller 
mail jhe@danskrevision.dk

Langelinie 79  ·  5230 Odense M
Telefon: 66 13 03 31

Langeskov Begravelsesforretning

Bedemanden Peter Klæmmensen
Jernbanegade 31 - 5550 Langeskov - Tlf. 65381132

Se yderligere information og priser på:
www.langeskovbegravelse.dk

Samme pris døgnet rundt 
- kommer overalt

Hasse Østergaards 
Efterfølger

Fair og gennemskuelige priser 
Mindeværdig afsked 

Mindet lever

”STØT VORES SPONSORER 
- de støtter os!” L·I·F
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GRAFISK DESIGN · OFFSET-  OG DIGITALTRYK · EMBALLAGER 

3D DISPLAYS · SKILTE · AUTODEKORATION OG MEGET MERE...

DESIGN
TRYK
STORFORMAT
Hvor den personlige service 
og høje kvalitet gør forskellen

Og hjælp til 

alt det før, 
 

under 
og efter..

Tlf. 6
4 71 48 09 · in

fo@deslers.dk · deslers.dk

U14 PIGER

Efterårssæsonen er ved at rende på hæld, 
vi startede sæsonen op, med flere nye spil-
lere på holdet. Dette er kun skønt at flere 
piger ønsker at spille fodbold i Langeskov.  

Da vi nåede til sommer, haltede sammen-
holdet lidt, og derfor blev der holdt spil-
lermøde, samt forældremøde hvor der 
blev lavet lidt regler for, hvordan man er 
sammen på et hold både på og udenfor ba-
nen, og FARS principperne blev genopfri-
sket for alle, både pigerne og forældrene.  
Dette har virkelig hjulpet på holdet, des-
værre har der ikke været så mange sejre 
for pigerne, men det jeg har set, er et hold 
der virkelig har kæmpet på banen. KÆM-
PE ros til pigerne, som kamp efter kamp 
møder glade og friske op til både træning 
og kamp. 

Træningsindsatsen fra pigerne, er ændret 
betydeligt, så alle nu har mere fokus på 
fodboldtræningen. Fremmødet til træning 
har været stabilt og sjældent været un-
der 8 piger til træning. Selvom resultater-
ne ikke har været til vundne kampe, har 
vi set en stor udvikling hos pigerne og de 
har virkelig rykket sig i deres sammen-
spil på banen. 

Resten af året arbejder vi videre på det fy-
siske, spil forståelse, sammenspil på ba-
nen samt styrke pigernes tro på egne evner. 
Derudover vil vi selvfølgelig have fokus på 
at styrke sammenholdet på holdet, således 
der er plads til alle på holdet.  

Der skal lyde en kæmpe ros til pigerne der, 
kamp efter kamp, yder deres bedste. En stor 
tak til alle forældrene, for at kører, bakke 
op, og været støttende under kampene. Vi 
kan virkelig mærke at pigerne nyder at ha-
ve deres familie med på sidelinjen, når de 
kæmper bragt. 

I den skrivende stund er der 13 friske, gla-
de piger som elsker at spille fodbold i LIF. 
Men skulle der være piger i Langeskov og 
omegn der har lyst til at prøve fodbold, er I 
meget velkommen til at komme. Vi træner 
mandage og onsdage fra kl. 17:30-19:00 på 
klubbens kunststof bane.
 
Vi går et forår i møde, med flere trænings-
kampe på programmet samt hygge på hol-
det i støbeskeen. 

De bedste fodbold hilsner,   
Oliver og Mads 
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Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Ullerslevcenteret 23-24 · 5540 Ullerslev
Tlf. 65 35 25 01 · bogholderiet-fyn.dk

Apoteket 
i Langeskov

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

Tlf. 65 98 10 09
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 17.30
Fredag kl. 9.00 - 18.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00www.langeskovif.dk

24

FARS
Fællesskab · Anerkendelse

Respekt · SammenholdSuperBrugsen Langeskov
Telefon 65 38 11 55 - Åbent alle dage 8.00-20.00

Vi støtter lokalt

Superbrugsen.indd   1 27-04-2016   11:10:07

Tlf.: 2211 1230
Smedearbejde - Gelændere – Trapper - Altaner

Stålkonstruktioner

CVR-nr. 15331178

www.ellingesmedie.dk
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LIF STØTTELOTTERI

96 CHANCER FOR GEVINST!!

Vælg selv et nummer 
blandt de ledige numre.
Kontakt os nu, så finder
vi dit lykkenummer!

Knud Knudsen 21 75 18 99
knud.merete@gmail.com

Køb et nummer for kr. 150,- 
Deltag hvert måned automatisk i lodtrækningen om 

2 x gavekort á 200,- og 6 x gavekort á 100,- 
til Langeskov Handelsstandsforening

Uforpligtende
prisforespørgsel

Værksted på
abonnement

Salg af biler,
samt finansiering

66 15 41 00

ohabiler.dk

PEJSE & 
GAVER

Butik
Jernbanegade 16 

Langeskov     
Tlf: 24225599     

kontakt@dinpejs.dk

Åben
mandag – fredag 12-17:30

Lørdag 10-12

Følg os på         &       .         

Gratisuforpligtende 
rådgivning og tilbud

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Alt inden for  
malerarbejde udføres

Nybygning og  
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk      

     
Rugårdsvej 52, 5000 Odense C

www.abodense.dk

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00
Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00

Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 
Torsdag tillige kl. 14.00-17.00

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00
Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00

Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 
Torsdag tillige kl. 14.00-17.00

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00
Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00

Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 
Torsdag tillige kl. 14.00-17.00

Odense 66 12 42 01
Kerteminde 65 32 32 21
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TENNISUDVALG

Indendørs tennis 2022
Vi fik afsluttet vores udendørssæson.  Ba-
nerne er stadig åbne lidt endnu, men vi 
har for de voksnes vedkommende allere-
de flyttet vores tennis indendørs, og spil-
ler nu skum-tennis hver onsdag fra 20:00-
22:00 i hallen.

Tennis Generelt
I vores udendørs tennistræning, kunne vi 
ikke finde en person som ville stå for ten-
nis-træningen i Langeskov.  Det gjorde at 
3 kompetente tennisspillere slog sig sam-
men, og delte træningerne blandt sig, som 

er blevet taget rigtigt godt i mod.
Der har også været god opbakning til 
nogle hjemmekampe, og det fejrede vi 
med lidt lækkert fra grillen, lige inden vi 
alle tog på sommerferie.  Generelt en god 
tennissæson som lige er gået på hæld.
Til foråret prøver vi et nyt koncept af, 
hvor man vil have mulighed for at spil-
le Pay and Play tennis, på vores tennis-
baner.  Så må tiden vise om folk kan be-
handle banerne med respekt, så endnu 
flere kan få lov at spille tennis på vores 
flotte baner.

Brian Nørgaard
Tennisudvalget.

Padel tennis 
Vi er løbet ind i lidt udfordringer på det-
te projekt. Vi fik langt om længe tilladel-
sen, til at vi nu kunne søge en byggetilla-
delse.  Det har vi gjort, men har også få-
et den tilbage i hovedet, da vores tegnin-
ger osv. ikke var nok, men man lige frem 
skulle have indsigt i alle mulige bygge og 
miljø punkter, noget som vi frivillige jo 
ingen indsigt har i.  Vi er nu ved at for-
høre os ude ”i byen”, hvad sådan noget 
hjælp koster.  For lige at sørge for at op-
timismen var helt væk, så meldte Kerte-
minde-kommune tilbage til os, at de ikke 

kunne støtte os mede noget økonomisk,  i 
indeværende år, da alle midler var brug-
te.  Nu håber vi at vi kan finde den rette 
hjælp, til at få udfærdiget vores byggetil-
ladelse, og så må vi høre om kommunen 
vil hjælpe os når vi kommer ind i 2023. 
Dystre tider, men vi har ikke kastet hånd-
klædet i ringen.
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OK - LIF.indd   2 27-04-2016   11:05:03

For bare kr. 500,- om året 
kan du støtte ungdomsarbejdet  

i Langeskov Idrætsforening
Lyst til at blive støttemedlem  
i LIF eller høre nærmere:
Kristian Rasmusen: 
vedel@hotmail.dk

Henrik Sommerlund:
 info@sommerlundgrill.dk

Som støttemedlem bidrager du til det gode 
ungdomsarbejde, der foregår i klubben, bla. 
vores FARS koncept " Fællesskab, Anerken-
delse, Respekt og Sammenhold", som giver 
alle mulighed for at dyrke idræt, på tværs af 
forskelligheder.

Et medlemskab koster kr. 500,- for et år, og 
der bliver sat en tavle op på vores stadion hvor 
dit navn kommer på.

Som medlem har man samtidig chancen for, at 
vinde gode præmier, da der bliver trukket lod 
blandt alle støttemedlemmer 4 gange årligt.www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk 



32


